MEMÒRIES
2015

UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÍNS DEL POBLE SEC

ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE LA UNIÓ AAVV SANTS MONTJUÏC POBLE SEC
Assistents:
Sr. Lluís Martinez (President, AAVV Poble Sec), Sr Miquel Carrillo (Secretari, Hortes Sant Bertran),
Vicens Martínez (Tresorer, AAVV Poble Sec), Sr. Xavier Trilla (AAVV Navas), Sr. Miquel Pellicer
(AAVV Navas), Sr. Carles Serratacó (AAVV Hortes), Sr, Carles Burges (AAVV Poble Sec), Sr. Patrick
López (AAVV Poble Sec), Sr. Aurelio Roca (AAVV Hortes), Sr Ramón Borràs (AAVV Hortes) i Sr.
Jordi Arranz (AAVV Hortes).
Dia: 21 de gener 2015
Ordre del dia:
1. Memòries 2014
2. Renovació de Junta
3. Actes a realitzar durant el 2015
4. Altres
Acords:
1. Es presenta el document de Memòries 2014 i el balanç de comptes 2014. S’accepta i
s’aprova per unanimitat.
2. Es determina que la composició de la Junta Directiva de la Unió d’Associacions de Veïns
de Sants – Montjuïc (Poble Sec) sigui la que a continuació es detalla: President: Lluís
Martínez i Martínez. Vicepresident: Carles Burgés i Mañes. Tresorer: Vicenç Martínez i
Soler. Secretari: Miquel Carrillo Marcos. Vocal: Jordi Arranz i Rey. Vocal: Ramón Borràs i
Herrero.

3. Es plantegen els diferents actes a realitzar el 2015.
- El Terra Negre, que serà la 8ena edició, serà organitzat pel Sr. Carles Serratacó
seguint la dinàmica d’anys anteriors.
- Assistiran al Pla d’Usos el Sr. Miquel Pellicer i el Sr. Carles Serratacó, que
informaran a la junta de les decisions preses.
- Assistiran a les reunions del Pla Paral·lel el Sr. Carles Burgès i el Sr. Carles
Serratacó.
- El Sopar de SecGuretat l’organitzarà el Sr. Miquel Carrillo.
El Sr. Carrillo proposa la elaboració d’un reglament per l’atorgament dels mèrits que
anualment, es premien en els actes del SecGuretat.
La junta encarrega al Sr. Carrillo la elaboració d’aquest reglament, per tal de presentar-lo
en properes reunions. Així mateix és presenta el pressupost per l’any 2015. L’Assemblea
aprova tant el Pla d’Actuació de l’any 2015 com el pressupost.
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada l’Assemblea les 20.00h del dia ressenyat.

SR. Lluís Martínez (President)

Sr. Miquel Carrillo (SecretarI)

1) ESTUDIS
ENQUESTA DE L’ESTAT DEL BARRI
El mes de gener, 2015, la Unió AAVV va realitzar una enquesta sobre l’estat del barri a
200 veïnes i veïns del barri. Aquests van ser els resultats:
1) Se li ha demanat al veí/na la seva intenció de vot en les pròximes eleccions municipals.
El 15,82% votaria a ERC, el 11,39% votaria a CIU, el 2,53% al PSC, el 10,75 a Guanyem, el
2,53 a Podemos (en cas de presentar-se sol. No queda clar que en cas de pacte amb
Guanyem, aquests dos partits sumessin els vots), 5,69% la CUP, 0,63 el PP, 3,16 % ICV,
1,26% Ciutadans, 32,91% encara no ho té decidit, 1,89% en blanc i 11,44% no anirà a
votar. Donat el resultat de l’enquesta no és pot realitzar una valoració acurada si no que
tan sols és pot deduir tendències donat el gran nombre de persones que no ho tenen
decidit. En primer lloc puja destacadament ERC, el segueixen Guanyem, CUP, Podemos
i Ciutadans. Baixa moderadament Convergència i ICV. Baixen clarament en intenció de
vot PSC i PP. No obstant, si anessin en una mateixa llista: ICV, Podemos i Guanyem
sumarien 14,54% i es situaria com a segona força més votada al Poble Sec.
2) En referència a la valoració de la seguretat en el barri surt una puntuació de 2,82 sobre
5 punts. Per tant, encara que la opinió es dolenta s’aproxima a un valor de suficiència.
3) Un segon ítem es preguntava pel civisme en el barri. La opinió vers aquest tema és que
la gent ho veu més incivisme que civisme i percep aquest com un problema greu encara
que no gravíssim. Obté una puntuació de 2,13 de 5.
4) En referència a la neteja al barri també suspèn (2,63 de 5). Tot hi que hi ha matisacions;
La majoria dels enquestats opina que el barri està brut per culpa dels mateixos veïns/nes
que l’embruten i no tant per la freqüència de neteja.
5) Tot i això no deixa, la neteja municipal de tenir mancances.
6) Preguntava l’enquesta la opinió sobre la reforma del Paral·lel, aquesta obté 3,2 de 5
punts.
7) La valoració de Guardia Urbana és dolenta 2,2 sobre 5. Les queixes es centre per la
mancança de control per la nit i la no assistència las requeriments.
8) Els Mossos obtenen una millor puntuació que la GUB, un 2,40 sobre 5.
9) La nota sobre la qualitat del barri és de 3,25 sobre 5.
10) En referència al CAP Hortes: Té un acceptable temps d’espera telefònic, una bona
atenció telefònica i acceptable temps entre demanda i obtenció de visita mèdica. En
referència a Manso els resultats encara que bons són més baixos que el de les Hortes.

2) REIVINDICACIONS
2.1 AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
La Unió AAVV ha realitzat durant aquest 2015 les següents peticions en les diferents Audiències
Públiques del Districte:
Al Sr. Regidor Jordi Marti:
-

Arranjament del carrer Piquer.

-

Poda d’arbres en el Poble Sec.

-

Millora en el reg de carrers del Poble Sec.

-

Retorn de motos de la Guàrdia Urbana atorgades al Districte i que han anat a parar a
Gràcia.

-

Control de bars del carrer Blai per part de la GUB.

-

Solució a la situació de botellón als parcs.

-

Solució per la situació dels carrers Nou de la Rambla i Vilà i Vilà.

-

Més patrulles de la GUB per la nit.

-

Disminució de cotxes d’autoescola en el barri.

Al Sr, Regidor Asens:
-

Solució del problemes de rates existent en els parcs de la muntanya de Montjuïc
(Primavera, Mirador, carrer Mata).

-

Augment de la neteja pels carrers del barri més amunt de Blai.

-

Demanda que la Consellera del Barri és presenti a la nostra entitat ja que en 7 mesos no
ho ha fet.

-

Demanda de reunió amb el Regidor després d’anular-se dos cops.

-

Augment de la GUB ja que es veuen menys que en l’anterior govern.

-

Empitjorament de la situació de la Plaça de las Navas a nivell de seguretat.

-

Continuació del Pla Paral·lel.

-

Aplicació del Pla d’Usos.

-

Reclamar un sistema diferent de participació en el Consell de Barri i Consell de
Districte ja que l’actual sistema prima a entitats en decrement de veïns/es
resultant que els càrrecs i les decisions quedin en mans dels mateixos.

-

Augment del control de les terrasses i bars del carrer Blai.

-

Solució a la problemàtica del carrer Nou i Vila i Vilà.

-

Problemàtica de la proliferació de tacs (grafits) en el barri.

-

Manca de GUB per la nit.

2.2 PROPOSTES DEL PAM I EL PAD
La UNIÓ ha proposat els següents punts pel Pla d’Acció Municipal i el Pla d’Acció del Districte:

PAD
1) EIX SOCIAL
a) Crear en els Districtes, una oficina d’assessorament de Desnonaments.
b) Cedir o llogar a baix preu, sòl, locals, etc. per a persones amb dificultats d’inclusió social.
c) Complir amb la Llei LISMI, que reserva un 2% de llocs de treball de l’administració per a
persones amb dificultats d’inserció social.
d) Elaborar un programa de necessitats per a persones amb exclusió social amb l’objectiu
de crear un mapa de necessitats i posteriorment construir els equipaments necessaris
(per tant, és necessària una reserva de tresoreria per portar-los a terme).
e) Exempció d’impostos municipals relatius als Equipaments per a aquelles entitats de
caire social que els realitzin.
f) Aconseguir que el Palau de la Premsa esdevingui un equipament per a gent gran.

2) SEGURETAT
a) Desplegament efectiu de la Policia Comunitària.
b) Fer una campanya i les accions pertinents per evitar la defecació d’animals a la via
pública.
c) Fer i realitzar un pla de control de plagues al Parc de la Primavera i al Mirador del Poble
Sec
d) Assegurar-se del control de terrasses de bars per part d’inspecció i de la Guàrdia Urbana.
e) Crear un model de pacificació de les zones conflictives (Plaça de les 3 xemeneies, Vilà i
Vilà, Nou de la Rambla, Parc de la Primavera, Blai).

3) PARTICIPACIÓ
a) Canvi de reglament de participació en relació a la regulació de l’elecció de membres del
Consell Ciutadà del Districte, on els veïns tinguin més pes que les entitats.
b) Que les resolucions dels diferents Consells de Districte siguin vinculants al govern dels
mateixos.
c) Que una entitat no pugui gestionar més d’un equipament municipal dins d’un barri, per
evitar el monopoli.
d) Potenciació de la intervenció ciutadana i no sols de les entitats.
e) Definició i funcions clares per escrit dels càrrecs dels diferents consells, com per
exemple, el de vicepresident.

4) CULTURA
a) Trobar o construir un equipament per la realització de Teatre Amateur.
b) Potenciar les entitats que fan activitats culturals (teatre, etc).

5) COMERÇ
a) Inspecció efectiva de locals, segons la normativa vigent.

6) URBANISME
a)
b)
c)
d)

Eliminació del cablejat aeri existent al Passeig de Montjuïc
Acabar les fases pendents de la reforma del Paral·lel.
Arranjar el carrer Piquer.
Acabar i aplicar el Pla d’Usos del Poble Sec.

PAM
1) EIX SOCIAL
a) Cedir o llogar a baix preu, sòl, locals, etc. per a persones amb dificultats d’inclusió social.
b) Complir amb la Llei LISMI, que reserva un 2% de llocs de treball de l’administració per a
persones amb dificultats d’inserció social.
c) Incentivar i donar feina als Centres Especials de Treball.

2) SEGURETAT
a) Desplegament efectiu de la Policia Comunitària.
b) Creació d’un comandament únic de seguretat que coordini els diferents Cossos Policials.
c) El torn de nit del cos de la Guàrdia Urbana depengui, tant en comandament com en
efectius, del propi Districte.
d) Adequació del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana a la ràtio de població de la ciutat
de Barcelona.
e) Creació de patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia Urbana.
f) Fer una campanya a nivell general pel tema de botellons i sorolls.
g) Impulsar una norma cívica efectiva per resoldre problemes de botellons, escàndols a la
via pública, pintades de tacs, etc.

3) PARTICIPACIÓ
a) Canvi de reglament de participació en els diferents Consells de Ciutat, on els veïns
tinguin més pes que les entitats.
b) Potenciació de la intervenció ciutadana i no sols de les entitats.
c) Definició i funcions clares per escrit dels càrrecs dels diferents consells, com per
exemple, el de vicepresident.
d) Participació d’entitats vinculant en el Pla General de la Muntanya de Montjuïc.

4) CULTURA
a) Creació del Museu de la Guàrdia Urbana i Cos de Bombers de Barcelona al Castell de
Montjuïc.
b) Realització en el Paral·lel d’un Carnestoltes Central.
c) Potenciar l’activitat teatral a l’eix del Paral·lel.
d) Crear un estament que coordini tota la oferta cultural de la ciutat, tant que provingui
d’entitats privades com públiques.
e) Crear i potenciar rutes culturals, temàtiques, dins de la ciutat de Barcelona.

5) COMERÇ
a) Unificació de la normativa que regula l’horari d'obertura dels comerços de la ciutat.
b) Inspecció efectiva de locals, segons la normativa vigent.

6) URBANISME
a) Potenciar i fomentar la rehabilitació d’edificis.
b) Fomentar i potenciar la instal·lació d’ascensors en comunitats, pensant sobre tot, en la
gent gran i persones amb discapacitat funcional.
c) Acabar les fases pendents de la reforma del paral·lel
d) Tenir en compte en la construcció d’obra pública, com places i altres, els punts de vista
de la seguretat ciutadana.

2.3 PALAU DE LA PREMSA
La Unió AAVV del Poble Sec i el Sr. Jordi Goñi van iniciar una comissió de treball que s’han anat
adherint altres entitats on reclamaven el Palau de la Premsa com equipament de la gent gran.
L’Ajuntament, tant l’anterior govern com l’actual, han vist amb bons ulls la proposta i s’està
estudiant la possibilitat.

3) PREMIS
3.1 MEDALLA DEL POBLE SEC
El 2015 s’ha creat la “Medalla del Poble Sec”. Amb aquesta és pretén unificar els reconeixement
de la Unió a aquelles persones o entitats que hagin destacat en la millora de la qualitat de vida
del Poble Sec.
El Reglament d’atorgació de reconeixements va ser aprovat el 3 de novembre per la junta
directiva en reunió ordinària. Aquest reglament es penjarà a la Web i qualsevol veí/na del Poble
Sec pot proposar candidats a aquest reconeixement.
La medalla és una estrella de 8 puntes (de 4 cm de diàmetre entre
les puntes més allunyades) amb un cercle central que incorpora
una bandera onejant de la que els extrems de la mateixa toquen
el límit lateral de la rodona central. Dins d’aquesta bandera hi ha
gravat en el metall el següent lema en llatí: “Meritorium Service
in Vicina” (Mèrit al Servei al Barri).
La part superior i inferior de la bandera està enfosquida amb el gravat.
Les 8 puntes finalitzen amb un petit disc de forma rodona. A la punta superior de l’estrella hi ha
una anella on queda enganxada la banda de tela. En el dors figura escrit: “BCN. Poble Sec”.

PIN I PASSADOR
Acompanyant a la medalla es lliurarà un PIN amb la forma de la medalla i un Passador
rectangular de Tela segons imatge adjunta.

3.2 PREMIS SANTS MONTJUÏC
Aquest any la Unió AAVV va presentar com a candidata als premis Sants Montjuïc a la Sra
Francisca Marcos Cabellud.
Els motius exposats per optar al premi van ser:
Francisca Marcos Cabellud (Barcelona 1940). Mare de 4 fills, un d’ells amb síndrome de Down.
L’any 1977 un grup de pares amb un fill amb discapacitat intel·lectual, que tenien en comú que
vivien al Poble Sec, es van reunir preocupats pel futur de llurs fills que un cop finalitzada l’escola
especial no tenien un futur clar.

De les primeres reunions surti una junta que es constituí legalment l’any 1979. La Sra. Francisca
Marcos fou l’encarregada de crear un taller per les persones afectades dins del Poble Sec. En
aquest temps, no hi havia ningun servei per a persones amb discapacitat intel·lectual dins del
barri. El primer contacte ho realitzà amb l’Associació de Veïns/nes del Poble Sec qui va deixar
una sala del seu local del carrer Cabanes, per començar les activitats. La Sra. Francisca va
contactar amb una veïna del poble Sec, la Sra Teresa Sesplugues, que tenia idea d’activitats
talleristes. Un cop realitzats aquests passos, calia involucrar-se en la localització de les famílies
del Poble Sec que podien estar afectades i convèncer-les de que portessin els seus fills al nou
servei que es va crear. En aquell temps, la majoria de persones amb discapacitat intel·lectual es
quedaven a casa. Així doncs el taller va començar a funcionar a hores i tan sols en dos persones
amb discapacitat. Un altre problema era el finançament del taller. Les Administracions, en els
anys 70 i principis dels 80, començaven a interessar-se pel problema, però tot i així les
subvencions eren minses.

La Sra. Marcos, com la resta de membres de la junta, va vendre números de rifa durant molts
anys amb l’objectiu de poder mantenir el centre. Com a responsable del centre, la Sra. Francisca
s’ocupava de la intendència del taller que en aquells moments es dedicava a la realització de
peces de porcellana, fang i macramé, d’aquí el seu nom de taller Artesà. Als anys 80 es va
aconseguir un pis al carrer Margarit 35 i més tard un local de lloguer al carrer Tapioles 15. Poc a
poc la Sra. Marcos anar incorporant personal nou en la mesura que el nombre de persones amb
discapacitat anava augmentant. El seu càrrec, sense remuneració, la va obligar en invertir en la
seva formació i la dels seus professionals. Una de les tasques que va desenvolupar va ser la
implicació en la col·laboració d’un gran nombre de veïns en les activitats del taller.

L’activitat de la Sra Marcos com a responsable de la junta del taller continuaria fins l’any 1994.
Aquest any el decret de centres ocupacionals exigia una professionalització. Al mateix temps fa
una tasca amb les famílies per tal de que els pares participessin en la marxa del taller. Es aquest
any que la Sra. Francisca deixa al seu lloc a la junta per ser part del personal adaptat. Aquests
primers anys son durs ja que la Generalitat es retarda en el pagament de la subvenció. La Sra.
Marcos és queda sense cobrar en varies ocasions per permetre que altres professionals
poguessin cobrar. En aquest anys també organitza varis actes amb veïns/nes per tal de
promocionar al taller.

Gràcies el seu treball la Fundació Artesà aconsegueix ser un centre de referència d’inclusió social
reconegut en el barri en particular a Barcelona. Actualment la Sra. Francisca Marcos continua
treballant al centre que actualment atent a 110 persones amb discapacitat intel·lectual.
Lamentablement, no va ser escollida.

4) COMUNICACIÓ
4.1 EL NOSTRE BARRI
El 2015 van sortir dos números de “El Nostre Barri” en premsa escrita. Els que corresponen als
números 6 i 7. La tirada va ser de 2000 exemplars cada número.
En el número 6 es van escriure els següents articles:
-

Un resum de les actuacions de la Unió 2014.

-

Resultats de l’enquesta ciutadana del gener.

-

Queixa per no considerar posar un semàfor
davant col·legi del Bosc.

-

40 Aniversari de l’AV del Poble Sec.

-

Queixa de la congestió de vehicles d’autoescola al Poble Sec.

-

8è Concurs Terra Negre.

-

Pla d’usos al Poble Sec.

-

Entrevista al President 25 anys de l’APA Poble Sec.

-

Calendari solidari al Poble Sec realitzat per l’Associació de Comerciants i Serveis del
Paral·lel i Poble Sec i la Fundació Artesà per la Integració Sociolaboral.

-

La editorial parlava del fracassat nou reglament de participació que en opinió de la Unió
restringia més que l’anterior la participació dels veïns/nes.

En el número 7 es van escriure els següents articles:
-

Entrevista als responsables de AV de la Plaça Les Navas.

- Entrevista al Regidor i opinió de les estat del barri de
diverses entitats.
- Accions que volen portar a terme en el Poble Sec dels
diferents partits polítics que es presenten a les eleccions.
- A la secció de “veïns” es va realitzar una entrevista al Sr.
Francesc Pina, manyà del Poble Sec.
-

A la Fundació Artesà se li atorga la Medalla d’Honor de Barcelona.

-

Resum de la 8 edició del concurs Terra Negre.

-

Promoció de la Festa de la penya Blaugrana en ocasió de la final de la copa del Rei.

4.2 WEB/ TWITTER / FACEBOOK
Durant el 2015 s’ha mantingut el canal de comunicació de Facebook i s’ha obert el de Twitter.
Així mateix hem tingut 6.500 visites, entre elles de 52 països diferents, a la nostre pàgina web i
tenim 1258 afiliats al nostre butlletí.

5) SEGURETAT
Durant aquest any s’han realitzat 4 reunions amb els comandaments de la GUB i els Mossos
d’Esquadra del Districte. En aquestes reunions s’han tractat els següents problemes i peticions:

-

Augment de control per part de la GUB de les zones d’esbarjo nocturn (carrer Blai, Nou
de la Rambla, Vila i Vilà i jardins de Mirador i Primavera).

-

Augment d’agents de la GUB per la nit.

-

Realització d’un pla de xoc per disminuir l’augment de furts, robatoris en interior d
vehicles i domicilis.

-

Acord en difondre consells de prevenció a la ciutadania.

-

Demanda de pacificació de la Plaça Las Navas.

-

Patrullatge conjunt de Mossos i GUB.

-

Efectivitat de control de bars i terrasses per part de la GUB.

6) URBANISME
6.1 CARRER RICART
Petició acceptada i efectuada de posar fitons per evitar que els cotxes que baixen pel Paral·lel
utilitzessin el pas de vianants per entrar en el carrer Ricart.

6.2 PLA D’USOS
Començàvem l’any havent valorat la primera sessió participativa com a positiva, tot destacant
que les aportacions es centraven principalment en qüestions metodològiques o aspectes de
convivència que, per molt que es va optar per treballar des d’altres organismes i grups de treball,
el pla d’usos no podia incorporar.
Es va presentar la pàgina web del procés www.plausospoblesec.cat i la informació que aquesta
contindrà, així com dissenyar els continguts per la 2ª jornada de debat.
La Unió, com a membre del Grup Impulsor, va sol·licitar que s’incorporessin com a establiments
de pública concurrència aquells que afectaven a la convivència del veïnat i que cap membre del
GI, voluntari, havia de formar part de l’equip de redacció del Pla d’Usos, en el moment en que
Marc Serra, de la Plataforma, sol·licitava que els membres del GI formessin part.
Durant el mes de maig vam editar un article a la revista El Nostre Barri informant el veïnat de les
darreres novetats.
Es va obrir el procés d’al·legacions, a les que només Alerta Poble Sec va presentar documentació
demanant la modificació de diversos punts.
El 20 d’octubre es van discutir en reunió del Grup Impulsor i es van acceptar aquelles que es
consideraven adequades.
Segons comentaven els representants del govern de Barcelona en Comú en aquesta reunió, el
Pla d’Usos era el millor que podia ser, i no es podia tirar enrere, donat que si no es portava a
terme, provocaria “via lliure” per a qualsevol tipus d’establiment, sense possibilitat de regularlo.
Després de diverses discrepàncies amb el grup de l’Ateneu la Base, es va decidir incorporar les
Al·legacions de Alerta Poble Sec i tancar la reunió.

6.3 PARAL·LEL
Durant aquest any s’ha participat a les diferents reunions de la comissió de seguiment d’obres
del Paral·lel. Si be ja des del 2010 esta participant conjuntament amb altres entitats en la
configuració futura de l’Avinguda.
Les obres del Paral·lel van començar el novembre del 2013 amb la previsió d’enllestir-les per
l’abril de 2015. El Pla té tres fases: la primera és la dedicada al col·lector. D’aquesta se’n
desenvoluparà la primera part (quedarà pendent la segona al C/ Vila i Vilà).
La segona fase és la que ha tingut lloc a la pròpia avinguda amb la proposta de:


Trasllat del carril bici al mig de la calçada, millorant la seguretat de ciclistes i vianants.



6 illetes a les confluències de l’Eixample.



Il·luminació innovadora amb un sistema de fanals intel·ligents previstos al Pla Director
d’Il·luminació.



Millores a la para del metro de Poble Sec (instal·lació d’un ascensor).



Remodelació de la Plaça de Les Tres Xemeneies.



Poliesportiu (que es cobreix).



Inici d’un procés participatiu en enllestir les obres.

Durant el mes de Març es constitueix el que serà l’Espai de Treball Compartit per la Reforma del
Paral·lel, pretenent ser un espai que reculli la força veïnal amb l’objectiu d’engrescar la
participació de tot el veïnat. Serà un espai de treball conjunt entre administració, entitats, i
moviments socials dels tres barris, treballant amb eficàcia i esperit propositiu i constructiu, en
un ambient de confiança i “bo rotllo” que faci propostes amb capacitat vinculant.
26 de març. Revisió de la Diagnosi de l’Avinguda (2010) en quatre eixos (Cultura, Societat, Espai
Urbà i Economia).
28 d’abril. Tallers Sectorials sobre Cultura i Societat
5 de maig. Tallers Sectorials sobre Espai Urbà i Economia
D’aquests tallers es van extreure diferents propostes que s’haurien d’incloure en el “Pla
d’Usos del Paral·lel”.
21 de maig. S’expliquen tant la diagnosi i els resultats dels tallers sectorials i es lliuren els
documents explicatius.
Després del canvi de govern, el 16 de setembre es tanca la primera fase del procés realitzant la
devolució de les conclusions a les que s’ha arribat en les trobades del ETC.
Aquesta fase ha quedat bloquejada després que Raons Públiques, empresa contractada per
millorar la participació en la segona fase del procés, i que és la mateixa que va portar la
participació a la primera fase, presentés un projecte de remodelació diferent, i d’un import més
elevat.

7) ACTES
7.1 8è CONCURS LITERARI TERRA NEGRE

El 16 de maig es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona l’acte de lliurament de premis del 8è
CONCURS LITERARI TERRA NEGRE, en el que participen joves d’entre 11 i 16 anys i persones
amb discapacitat intel·lectual de qualsevol edat al que van assistir 245 persones.

Enguany, s’han presentat 216 treballs entre totes les modalitats. Han participat la Fundació
Artesà, l’IES Bosc de Montjuïc, Jacint Verdaguer, Carles I, a més de molts nens i joves que de
manera particular s’han presentat al concurs.

En aquest acte tots els participants es van emportar una medalla, el llibre del 8è Concurs Literari
Terra Negre i un llibre de lectura com a obsequi.

A més de lliurar els premis del concurs, vam poder gaudir de l’actuació dels alumnes de l'Escola
Mossèn Jacint Verdaguer, que van presentar “Supercalifragilistico”, el musical “Esto no es vivir”
del grup de teatre de la Fundació Artesà i les actuacions musicals dels alumnes de l’INS el Bosc
de Montjuïc.

Aquest acte no hauria pogut fer-se realitat sense la col·laboració que hem tingut per part de la
Fundació Privada Artesà, l’Escola Carles I, l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, l’INS el Bosc de
Montjuïc, la Sala Apolo, la Discoteca Plataforma, l’Associació de Comerciants i Serveis del Poblesec - Paral·lel, la Biblioteca Francesc Boix, l’Associació de Veïns i Comerciants de les Hortes de
Sant Bertran, Zona Sec Comunicació, la Casa del Mar i el Districte de Sants-Montjuïc.

7.2 SOPAR ENTREGA DE RECONEIXEMENTS
El dia 27 de novembre es va realitzar el tradicional sopar on es van lliurar les medalles de
reconeixement a les següents persones:
-

Xavier Trilla. delegat de Seguretat de la Unió per la seva tasca en aquesta matèria.

-

Sra. Amparo Dolader. Cofundadora de les festes de la Comissió de festes del carrer Nou de
la Rambla i veïna activa tant en la participació amb la Unió AAVV del Poble Sec com en la
millora del barri.
Sra, Francisca Marcos Cabellud. Va fundar el Taller Artesà per a persones amb discapacitat.
Sr. José Luís Carrasco. Membre vocal de les Hortes de Sant Bertran i de la Unió destacat en
el camp del comerç.
Sr. Jordi Bargalló Escodà. Expresident de la Unió AAVV Poble Sec. En reconeixement dels
anys dedicats a la millora de la qualitat de vida de veïns/nes del Poble Sec.
Sr. Carles Burgés. cofundador de varies entitats en el barri, entre elles la Coordinadora,
expresident de l’AAVV de la França, Vicepresident de la Unió. Home que porta més de 25
anys donant servei en el barri.
Sr. Patrick López. 25 anys de servei en el barri i persona implicada professionalment amb els
veïns per millorar la qualitat del Poble Sec.
Sr. Ramón Almansa. 25 anys de servei en el barri i persona implicada professionalment amb
els veïns per millorar la qualitat del Poble Sec.
Sr. Antonio Martínez. 25 anys de servei en el barri i persona implicada professionalment
amb els veïns per millorar la qualitat del Poble Sec
Sr. Miquel Carrillo Marcos. Creador del Concurs Terra Negre i dels premis Segur-sec.
Responsable de la Comissió Seguretat de la Unió des de fa 10 anys.

-

-

-

-

-

Sr. Miquel Pellicer. Cofundador de l’Associació de veïns de les Navas i President de la
mateixa. Durant la curt recorregut d’aquesta associació ha aconseguit conjuntament amb la
seva junta i la seva implicació personal a la dinamització de la plaça.
Sra Alicia García. Directora de l’IES del Bosc. Col·laboradora en la preparació del Terra Negre.
Col·laboradora amb la Unió AAVV en temes de seguretat. Difusora del treball de la Unió
AAVV del Poble Sec.
Sr. Jordi Arranz. Expresident AAVV Hortes. Membre actiu Unió. Per la seva participació en
el Pla de futur del Poble Sec 2016-2020.
Sr. Jordi Lima. Participant en reunions de seguretat amb la Unió AAVV solucionant molts
problemes que es presentaven.
Sr. Antonio Molina. Persona que sempre que se l’ha requerit a intervingut per solucionar
problemes al Poble Sec tant a nivell de petits problemes com en la planificació de serveis.
Sr. José Vicente Molina. Amb la seva planificació de serveis ha pogut evitar molts delictes
en el Poble Sec.
Sr. Aurelio Roca. President AAVV de les Hortes de Sant Bertrán. Per la seva tasca al barri
com a president i com empresari. Mecenes del Concurs literari Terra negre.
Sr. Mimón Hamadi. Cap Seguretat del Apolo. Durant 10 anys ha posat el màxim d’esforç per
aconseguir conciliar la discoteca i concerts amb els veïns/nes del barri, millorant
ostensiblement aquesta convivència.
Sr. Carles Serratacó membre de la Unió AAVV i responsable del Concurs Literari Terra Negre.
Ha participat en la confecció Pla Paral·lel i Pla d’usos del Poble ec.
Sr. Ramón Borràs. President de la Penya Blaugrana Tres Xemeneies. President de la darrera
comissió de festes Mata Piquer. Gran dinamitzador del barri i porta 10 anys en la comissió

de seguretat de la Unió AAVV Poble Sec.
-

-

Sr. Francisco Pérez-Hita Morcillo. Ha realitzat accions de protecció ciutadana al barri que
per motius de seguretat no han estat difosos.
Sr. Josep Hermosa. Sempre ha tingut un tracte directe amb la Unió AAVV. Les seves accions
han millorat la qualitat de vida al barri.
Sr. Jaume Segarra. Ha realitzat accions de protecció ciutadana al barri que per motius de
seguretat no han estat difosos.
Sr. Manuel Álvarez Antillano. Ha realitzat accions de protecció ciutadana al barri que per
motius de seguretat no han estat difosos.
Sra. Elvira Vázquez. Empresària del Molino. Fundadora de la FEM. Ha treballat enormement
per la unitat del barri en la reforma del Paral·lel.
Sr. Jordi Martí. Exregidor del barri. Va permetre la subvenció del diari de la Unió “El Nostre
Barri” respectant la llibertat en els articles de denúncia. També durant el seu mandat va
treballar conjuntament amb la Unió.
Sr. Lluís Martínez. President de la Unió AAVV i l Associació Veïns/nes del Poble Sec. Durant
més de 25 anys ha treballat per la qualitat de vida al barri.
Sr. Xavier Alfaro. Com a Cap de l’ABP ha tingut interès en la realització de les reunions amb
la Unió y la configuració conjunta de la seguretat al barri.
Sr. Artur Salinas. Co-creador de la Taula de Seguretat amb totes les entitats. Posava la
primera pedra a una participació veïnal en la confecció de la seguretat.
Sr. Antoni Flores. Montjuïc. Va promocionar comissions de seguretat amb la participació de
veïns/nes i Mossos d’Esquadra.
Sr. Juan Manuel Diaz. Durant més de 30 anys ha procurat per la seguretat de Barcelona.
Sr. Juan Martinez Ruiz. Va iniciar i promocionar les trobades amb els veïns/nes i els seus
representants amb el Districte i cossos de seguretat.
A l’Associació de Comerciants i Serveis Poble-sec i Paral·lel. Per la seva difusió d’un comerç
de qualitat al barri.

L’acte es va realitzar a l’Hotel Grums i participaren 85 persones. Durant la cerimònia d’entrega
es van projectar quatre curts metratges que parlaven de la situació del barri (L’Homo i el Suelo,
La Parrandela del Poble Sec, Redes Sec i Sec Poly).

8) COMPTE D’EXPLOTACIÓ

COMPTES
UNIÓ AAVV POBLE SEC

DESPESES

Adquisició de Material
Fungible
Despeses per Activitats
Altres Despeses

INGRESSOS

307,36

Subvenció Ajuntament de
Barcelona

2.500,00

Aportació Pròpia De l’entitat

2.576,37

TOTAL

5.076,37 €

4.493,97
275,04

TOTAL

5.076,37 €

